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Dåb, hvordan og hvorfor
Få svar på dine spørgsmål omkring dåben
både de religiøse og de praktiske, når provst
Jens Elkjær Petersen og sognepræst Lis Levring fortæller om dåben. Det foregår i Møllelundgaarden i Borup den 11. marts klokken 19.30.
- Det er aldrig for sent at blive døbt.
Det er godt at vide, siger provst Jens
Elkjær Petersen, og han noterer sig,
at stadig flere voksne lader sig døbe.
Også mange af de børn,
som ikke blev døbt som
små, fordi forældrene
syntes, at det skulle de
selv bestemme, bliver
døbt lige inden konfirmationen. Men de fleste
døbes som små børn iført
fine dåbskjoler. De bliver
båret, og en voksen siger
”ja” til troen på Gud på
deres vegne. Familie og
venner er med i kirken,
og bagefter er der fest. Men hvad indebærer det alt sammen? Det kunne også
være godt at vide!
- Lis Levring og jeg vil den 11. marts i
Møllelundgaarden beskrive dåben hele
paletten rundt, siger provst Jens Elkjær
Petersen. Dåben er et tilsagn, og forældrene påtager sig det ansvar at fortælle
barnet, hvad det vil sige at være døbt,
og hvad det indebærer. De gør det, tror
jeg, af glæde og taknemmelighed over
det dejlige lille barn, de har fået. Man
vil barnet det bedste, og det bedste er
at vide, at man også er i Guds hånd,
uanset hvad der sker. Nogen forsikring

er det ikke, men vi erkender, at vi er
afmægtige i nogle sager, og derfor har
vi behov for at lægge det i hænderne på
en, der er almægtig.
- For nogen er det også blot og bar tradition, og en god vane skal man værne
om, fortsætter Jens Elkjær Petersen.
Det er en sød skik, at dåb og navn
hører sammen. Navnet er knyttet til
dåbshandlingen, fordi det var praktisk
i gamle dage, da man
begyndte at registrere
børnene. Præsten var på
det tidspunkt som regel
den eneste, der kunne
skrive. Selve dåben var
der jo i forvejen.
- Indtil dåbsdagen har
man hygget sig med små
søde kælenavne. Men
nu kommer der et rigtigt
navn på, barnet bliver
medlem af folkekirken,
og der bliver valgt faddere, nærtstående
personer som man har tillid til. De vil
sørge for, at barnet bliver opdraget i den
kristne tro, hvis der sker noget, så forældrene ikke selv kan. Jeg tror, de fleste
faddere er meget stolte og rørt over at
blive vist den tillid. Den tradition er så
stærk, at der er nogen - både forældre
og faddere - der opfatter det som et børnetestamente, men det er det ikke. Hør
om faddernes opgaver, og de krav der
stilles for at kunne blive fadder. Spørg
om alt, hvad du vil vide om dåb, hvad
enten det er småbørn, store børn eller
voksnes dåb, der interesserer dig. ASH
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Store Ladager Skole

S

tore Ladager har haft to skoler, hvoraf den ældste ligger
på adressen Gammel Skolevej 2.
Skolen er bygget i 1901, og den
bestod af et stort klasselokale og
en lejlighed til læreren. Den første
lærer var Christen Sørensen. Han
var født i Alling ved Skanderborg,
og han kom til Ladager fra et job
i Jaungyde tæt på hans hjemegn.
Christen Sørensen var lærer i Ladager indtil 1934, hvor han blev
afløst af Heinrich Thomsen.
Erik Eriksen (formand for Ejby
menighedsråd) har gået i Ladager skole hos lærer Thomsen med
start i 1937, og han fortæller, at der
i hans tid var ca. 80 elever på skolen fordelt på to klasser. De 3 ældste årgange blev undervist samlet
fra kl. 8 til kl. 11 hver dag i 6 dage
om ugen, og de 4 yngste årgange
blev undervist fra 11.30 til 14. 30.
Der var altid ro i klassen, og selv

med det høje elevtal
var der nærmest tale
om individuel undervisning, så alle fik
lært at læse, skrive og
regne. Der var ikke så
mange fag den gang;
Erik Eriksens bedste var naturhistorie
og danmarkshistorie.
En dame fra Ladager,
Emilie Carlsen, undeviste pigerne
i syning, men der var ikke sløjd
for drengene. Gymnastik foregik
udendørs på en lille plads bag
skolen. Man spillede håndbold
og rundbold, og der var ribber til
rådighed. Der var ingen eksamen,
men ved årsafslutningen kom
sognerådsformanden og præsten
og hørte, hvad børnene havde
lært. Læreren blev vurderet som
streng, men retfærdig, og disciplinen understøttedes af, at bør-

nene både om morgenen, og før
de gik hjem, måtte stille op i en
lang række og bukke eller neje for
læreren. Heinrich Thomsen blev i
1947 afløst af Peter Marius Jensen.
Skolen blev lukket i 1956 og de
ældste årgange blev overført til
den nybyggede Ejby skole, medens de yngste årgange flyttede
til en ny forskole. Siden har skolen været privat bolig, bl.a. har
forfatteren Cai M. Woel boet der.
EA

Tårnet på Nørre Dalby Kirke

I

mange år har der været fugtproblemer på tårnet på Nørre
Dalby Kirke. Dette har været forsøgt udbedret flere gange uden
den ønskede effekt. Det viser sig,
at der er en anderledes beskaffenhed i murværket i området under
glughullerne på tårnet hovedsalig
på vestsiden, der vender ud mod
omfartsvejen Vestre Ringvej, men
også på sydsiden, som vender ud
mod markerne. Det ser ud, som
om murværket er fugtigt, skønt
det er sommer og ikke har regnet
længe.
Menighedsrådet har besluttet
at forsøge at gøre noget ved problemet, så kirketårnet ikke lider alvorlig skade. Vi har derfor kontaktet vores tilsynsførende arkitekt,
der foreslog, at vi rådførte os med
Nationalmuseets kalkningstjeneste, som er eksperter på området
vedr. vores gamle kirker, hvilket
vi gjorde. Efter deres besigtigelse
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udfærdigede de en rapport omkring det videre forløb. De foreslog, at der i foråret 2014 som forsøg foretages reparationer med
forskellige materialer flere steder
på tårnet og derefter lader den behandling stå i en 1-årig periode,
for at se hvordan materialerne arbejder hen over året, og hvordan
fugt, tørke, eller andet vejrlig vil
påvirke puds og kalk. Herefter
vil der blive taget endelig stilling til den videre behandling og
materialevalg for at udbedre og
forhåbentlig forskønne tårnet.
Nørre Dalby Kirke skulle have
været kalket i 2013, men det blev
udsat på grund af fugtproblemerne, og da de ikke når at blive
løst 2014, vil kirkeskibet alene
blive kalket i år. Vi håber meget
på, og vil arbejde for at hele kirken
igen vil kunne stå fin og nykalket
til pinse i 2015.
Anne-Lise Nielsen

Fugten ses tydeligt i området under
glughullerne selv på en solrig forårsdag.

Ældreklubben i Ejby Præstegaard
Journalist, forfatter og foredragsholder Helle Juhl:
Husbestyrerinde søges…
Torsdag den 27. marts 2014 kl. 14.30
Førhen en hyppig overskrift i avisernes rubrikannoncer, i dag blot et næsten usynligt vandmærke i kvinde- og kulturhistorien. Husbestyrerinderne er nemlig
hastigt på vej ud af vores kollektive bevidsthed. Stille
har de smidt forklædet, pakket Nilfisken væk og vasket den sidste malkespand.
Med udgangspunkt i 25 fotos fra bogen ”Husbestyrerinde søges … Ni kvindefortællinger fra det 20. århundrede” kommer vi bagom de historiske og kulturelle forudsætninger for husbestyrerindernes liv.

Ældreklubben i Ejby Præstegård er et mødested for alle, der har lyst til at høre et spændende foredrag og få en kop kaffe og en god snak.
Alle er meget velkomne.

Foredrag i Borup
Journalist Eva Jørgensen
Kære pårørende - kom vel igennem en svær tid
Torsdag den 20. marts 2014 kl. 19.00 i Møllelundgaarden
Sorg er hver mands eje! Det sagde de i gamle dage, og rigtigt er det, at
ingen, der føler noget for nogen, undgår sorgen. Den kommer før eller
siden. Men hvordan kommer vi igennem den svære tid? Og hvorfor er
der så mange fordomme og så meget tabu omkring sorg?
De spørgsmål og mange andre tager journalist og forfatter Eva Jørgensen op, når hun besøger Møllelundgaarden i Borup
med sit levende og hjertevarme foredrag.
Når man har mistet et elsket menneske, er man ikke
så alene om at føle sorg, som man selv tror. Det er Eva
Jørgensens erfaring, at de fleste pårørendes oplevelser ligner hinanden meget, og hvis man deler dem
med hinanden, bliver de nemmere at bære i en tid,
hvor livet er kaotisk.

Café og Kirke
Onsdag den 26. marts 2014 kl.
14.00-16.00 i Møllelundgaarden,
Borup
Denne eftermiddag får vi
besøg af tandlæge Kate Caroe,
der vil fortælle om tandklinikken ”Bisserne” – et tilbud til
hjemløse i København.
Begge sognets præster deltager.
Café og kirke
er et uformelt
samvær
for
seniorer med
kaffebord og
fællessang.

Koncert
Borup Kirke
”Bach og Billeder” – en visuel
koncertopleveIse
Onsdag den 2. april 2014 kl. 19.30
Oplev helt ny og unik sammensætning af klassisk musik og
dansk kunst.
Som optakt til påsken indbyder
Borup Kirke den 2. april til en
ganske særlig kunstnerisk og
musikalsk oplevelse. Trompetist Dorthe Zielke og organist
Søren Johannsen har udviklet
en fremførelse af Johann Sebastian Bachs Matthæuspassion,
hvor parret udover at spille
uddrag af Bachs mesterværk,
vil projicere en betagende billedfremvisning af Arne Haugen
Sørensens fortolkninger af netop Matthæus-evangeliet op på
storskærm i kirken.

Litteraturkreds
i Møllelundgaarden i Borup
Det sidste foredrag i BorupKimmerslev-Nørre Dalby Menighedsråds
Litteraturkreds
sæson 2013-2014 er:
Torsdag den 13. marts 2014 kl.
19.30
Forfatter Erling Jepsen fortæller om sit forfatterskab.
Vi læser “Kunsten at græde i
kor”
Prisen er 400 kr. for hele sæsonen (6 foredrag) og 100 kr. for
et enkelt arrangement.

Korsnedtagelsen
af Arne Haugen Sørensen

Orgelaften i Borup Kirke

Mandag den 3. marts 2014 kl.
19.30
En halv times tid til at lytte til
opløftende toner fra orglet, med
dette instruments forskellige
klangspektrer – med musik fra
barokken over romantikken til
nutiden, spillet af kirkens organist Gro Larsen.
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Gudstjenester i Borup, Kimm
		

		
Søndag 2. marts
Fastelavn søndag

		
Borup Kirke
9.00
Kimmerslev Kirke 10.30
Ejby Kirke
10.30

JP
JP
AN

Lørdag 8. marts

Borup Kirke
11.00
Kimmerslev Kirke 12.00
Nørre Dalby Kirke 10.00

LL
LL
LL

Dåbsgudstjeneste
Dåbsgudstjeneste
Dåbsgudstjeneste

Søndag 9. marts
1. s. i fasten

Borup Kirke
10.30
Nørre Dalby Kirke 13.00
Ejby Kirke
10.30

LL
LL
AN

Børnegudstjeneste

Søndag 16. marts
2. s. i fasten

Borup Kirke
9.00
Nørre Dalby Kirke 10.30
Ejby Kirke
10.30

JP
JP
AN

Kirkekaffe

Søndag 23. marts
3. s. i fasten

Borup Kirke
Ejby Kirke

10.30
9.00

LL
LL

Tirsdag 25. marts

Borup Kirke
Ejby Kirke

17.00
17.00

LL
AN

Spaghettigudstjeneste
Familiegudstjeneste
med sund mad

Søndag 30. marts
Midfaste søndag

Borup Kirke
Ejby Kirke

10.30
10.30

LL
AN

Kirkekaffe

Søndag 6. april
Mariæ bebudelsesdag

Borup Kirke
9.00
Kimmerslev Kirke 10.30
Ejby Kirke
10.30*

LL
LL
AN

Lørdag 12. april

Borup Kirke
11.00
Kimmerslev Kirke 12.00
Nørre Dalby Kirke 10.00

LL
LL
LL

Søndag 13. april
Palmesøndag

Borup Kirke
Ejby Kirke

10.30
9.00

LL
LL

Torsdag 17. april
Skærtorsdag

Borup Kirke
Ejby Kirke

16.00
10.30

JP
AN

Fredag 18. april
Langfredag
		
Søndag 20. april
Påskedag

Borup Kirke
Ejby Kirke
		
Borup Kirke
Nørre Dalby Kirke
Ejby Kirke

10.30
10.30*

JP
AN

9.00
10.30
10.30*

LL
LL
AN

Dåbsgudstjeneste
Dåbsgudstjeneste
Dåbsgudstjeneste

Kirkekaffe

AN = sognepræst Annie Nyholm · JP = provst Jens Elkjær Petersen · LL = sognepræst Lis Levring
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·

merslev, Nørre Dalby og Ejby
Mandag 21. april
2. påskedag

Kimmerslev Kirke 10.30

LL

Torsdag 24. april

Borup Kirke

13.00

JP

Seniorgudstjeneste

Søndag 27. april
1. s. e. påske

Borup Kirke
Ejby Kirke

10.30
10.30

JP
AN

Kirkekaffe

Tirsdag 29. april

Borup Kirke

17.00

LL

Spaghettigudstj.

Søndag 4. maj
2. s. e. påske

Borup Kirke
9.00
Kimmerslev Kirke 10.30
Ejby Kirke
10.30

JP
JP
AN

Søndag 11. maj
3. s. e. påsske

Borup Kirke
Ejby Kirke

10.30
10.30

LL
AN

Fredag 16. maj
Bededag

Borup Kirke
Ejby Kirke

9.30 + 11.15
10.30

LL
AN

Konfirmation
Konfirmation

Søndag 18. maj
4. s. e. påske

Kimmerslev Kirke 9.30 + 11.15
Ejby Kirke
10.30

LL
AN

Konfirmation
Konfirmation

Lørdag 24. maj

Nørre Dalby Kirke 9.30 + 11.15

LL

Konfirmation

Søndag 25. maj
5. s. e. påske

Borup Kirke
Ejby Kirke

10.30
9.00

LL
LL

Kirkekaffe

Torsdag 29. maj
Borup Kirke
Kristi himmelfartsdag
Ejby Kirke

9.30 + 11.15
+ 13.00
9.30 + 11.30

JP

Konfirmation

AN

Konfirmation

Søndag 1. juni
6. s. e. påske

10.30
10.30

JP
AN

Konfirmation

Borup Kirke
Ejby Kirke

Familiegudstjeneste
med sund mad
Tirsdag den 25. marts kl.
17.00 i Ejby Kirke
Af hensyn til maden er
der tilmelding til Annie
Nyholm på mail: anny@
km.dk senest fredag den
21. marts.

Kirkekaffe - nu også i Borup
I Nørre Dalby Kirke har
der de sidste par år været
kirkekaffe i våbenhuset
efter gudstjensterne kl.
10.30.
Borup Kirke inviterer nu
også på kirkekaffe. Det er
en god anledning til af
få en snak med andre fra
menigheden.

Følgende datoer er der
kirkekaffe i våbenhuset
efter gudstjenesten:
Borup Kirke:
Søndag den 30. marts
Søndag den 27. april
Søndag den 25. maj
Nørre Dalby Kirke:
Søndag den 16. marts
Søndag den 20. april

· Ved gudstjenester markeret med stjerne medvirker Ejby Kirkes kor
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Kontakt

Sognepræst
Annie Nyholm
Bispevænget 1, Ejby
Tlf. 5682 0559
anny@km.dk
Træffes tirsdag-fredag
kl. 10.00-12.00
eller efter aftale
Organist
Torben Holdt
Tlf. 4088 8007
torben@holdt.net
Graverkontor
Tlf. 5682 2448
ejbykirkegaard@mail.dk
Graver Knud Lund
Tlf. 4059 2448
Hjemmeside:
www.ejbykirke.dk
Ejby Menighedsråd
Formand
Erik Eriksen
Tlf. 5682 1142
erik.impala@gmail.com

Doxbio

Ejby

Vi viser endnu en dokumentarfilm i samarbejde med
DOXBIO.
Shirley og Hinda – oprørske oldemødre
Torsdag den 13. marts 2014 kl. 19.00 i Ejby Præstegård

D

en sidste af sæsonens dokumentarfilm er en
meget rørende og meget relevant film. Den
skildrer de to fantastiske kvinder, Shirley og Hinda,
og deres kamp for at blive hørt.
Det er ikke let at blive taget alvorligt, når alderen
er begyndt at sætte sine spor. Det oplever de to ældre
damer på henholdsvis 90 og 84 år, hvoraf den ene er
oldemor til ikke mindre end 14 oldebørn. De forsøger
at få svar på deres spørgsmål omkring den økonomiske krise, som USA i disse år befinder sig i. De har
begge været politisk aktive i mange år, og de to gangbesværede og meget stædige kvinder tager på en mission på tværs af USA for at stille deres spørgsmål til
den amerikanske magtelite. Det er ikke nogen let sag.
Man kan simpelthen ikke andet end lade sig inspirere af disse to seje gamle damer, som trodser både alderdom, sygdom og den konstante modgang for at få
lov til at komme til orde, og man kan kun have dyb
respekt for de to ildsjæle.

Kirkeværge
Randi Schmidt
Tlf. 5682 0227
randikschmidt@
gmail.com

Alle møderne er offentlige og afholdes i Ejby
Præstegård med start kl.
19.00.
Dagsorden for møderne offentliggøres ved
opslag på kirken og på
Ejby Kirkes hjemmeside.
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Tirsdag den 4. marts
2014 kl. 10.00 begynder et nyt hold med
babysalmesang i Ejby
Kirke.
Julia Madsen leder babysalmesangen,
der
strækker sig over ti
gange og varer ca. en
time pr. gang.

Det er gratis at deltage,
men det er nødvendigt
at tilmelde sig til sognepræst Annie Nyholm på tlf. 5682 0559
eller på anny@km.dk.

Menighedsrådsmøder

Ejby Menighedsråd afholder møde den 26.
marts, den 13. maj og
den 4. juni 2014.

Babysalmesang

Konfirmandindskrivning

Konfirmandforældre

I 2015 kan der frit vælges mellem følgende konfirmationsdatoer i Ejby Kirke:
Søndag den 26. april, bededag den 1. maj, lørdag den 2.
maj og Kristi himmelfartsdag den 14. maj.
Elever på Ejby Skole vil fra Annie Nyholm få sedler,
der informerer om, hvordan og hvornår tilmeldingen til konfirmationsforberedelse foregår.
Konfirmander, der bor i sognet, men som går på
andre skoler, kan ringe til Annie Nyholm først i
juni måned for at aftale tid for tilmelding.
Husk at medbringe konfirmandens dåbs- eller
navneattest ved indskrivningen.

Dette års konfirmandforældre inviteres til
møde i Ejby Præstegård
tirsdag den 11. marts kl.
19.00.
Der sendes brev ud
med invitation.

Kontakt

Sognepræst
Lis Levring
Hovedgaden 43, Borup
Tlf. 5185 6443
lile@km.dk
Træffes tirsdag - fredag efter aftale
Provst
Jens Elkjær Petersen
Hovedgaden 43, Borup
Tlf. 5185 6442
jep@km.dk
Træffes mandag - torsdag efter aftale

Borup - Kimmerslev - Nørre Dalby

Et nyt gammelt segl

B

orup-Kimmerslev-Nørre
Dalby
pastorat manglede et såkaldt embedssegl. Det er det, som kan ses på de
attester, som udskrives i pastoratet. Det
var tanken, at seglet gerne skulle udtrykke noget, som sagde noget om det
nye pastorat fra 2012. Der blev tænkt
og talt dybt, men ikke særlig længe.
For pludselig var der én som foreslog
at det ”korsede kors”, som i flere hundrede år har prydet blændingen på
Nørre Dalby Kirkes østgavl, ville være
Kirkekontor
et både smukt og specielt segl, der også
Hovedgaden 43, Borup
kunne fungere som logo for det nye
Kordegn Dorthe Nielsen pastorat.
Tlf. 5752 6085
Og det blev det. Simpelt. Smukt. Sidoni@km.dk
gende. Så enkelt kan historien og et
Åbningstid: Mandaggrafisk stærkt symtorsdag kl. 10-12
bol forenes. Nu er det
Organist
så både segl og logo
Gro Larsen
for det nydannede
Tlf.4050 3116
tresognspastorat.
Graverkontor
Jens Ejkjær Petersen
Hovedgaden 49, Borup
Tlf. 2425 6294
Kirkevandring
borup-graver@mail.dk
Graver Bent Fogt Bakken
Lørdag den 10. maj er der en unik
Hjemmeside:
mulighed for at se alle 3 kirker, lytte
www.borupkirke.dk
til musik og synge salmer, vandre
www.nrdalbykirke.dk
mellem kirkerne og få oplevet nærområdet i vandretempo.
Borup-Kimerslev - Nørre
Dagen er planlagt af organist og
Dalby Menighedsråd
præster i fællesskab og er tænkt som
Formand
en god mulighed for at opleve hver
Henning Lynge Nielsen
kirkes særlige præg.
Tlf. 4015 0782
lynge@post.tele.dk
Praktisk info:
Kirkeværger
Vi mødes ved Nørre Dalby Kirke lørdag
Borup:
den 10. maj kl. 10.30 og vandrer herHans Henning Nielsen
fra videre til Kimmerslev og Borup.
Tlf. 2153 0104
ahnielsen1@hotmail.com
Vi slutter dagen af med en let froTræffes efter kl. 17
kost i Møllelundgaarden, hvorefter
Kimmerslev:
vi i fællesskab får hentet biler.
Arne Jensen
Tlf. 5752 6908
arnejytte@jensen.mail.dk Af hensyn til forplejningen undervejs er det nødvendigt med tilmelNørre Dalby:
ding til kirkekontoret senest tirsClaus Andersen
dag den 6. maj på telefon 5752 6085,
Tlf. 2185 9796
hvor man også kan bede om kørelejpynt@webspeed.dk
lighed fra Borup til Nørre Dalby.

Korset på østgavlen af Nørre Dalby Kirke.
Samme kors kan også ses på alterbordsforhænget i kirkens kor.

Mailingliste

Er du interesseret i at få besked over email om gudstjenester og arrangementer
i kirken?
Send en mail til: doni@km.dk
Skriv navn, adresse og telefonnummer og angiv, hvad du er interesseret
i at få en mail om:
Særlige gudstjenester, foredrag, koncerter, Kirke for børn eller Café og
Kirke.

Menighedsrådsmøder

Borup-Kimmerslev-Nørre Dalby Menighedsråd holder menighedsrådsmøde tirsdag den 4. marts, onsdag
den 23. april og tirsdag den 20. maj.
Ændringer kan dog forekomme.
Alle møderne er offentlige og afholdes i Møllelundgaarden i Borup med
start kl. 19.00.
Dagsorden for møderne vil være
tilgængelig i våbenhuset og på
hjemmesiden 3 dage før mødet og
referat 8 dage efter mødet.
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Redaktionsudvalg
Kirsten Rekman (KR)
Nørre Dalby
Tlf. 5752 6936
kirstenrekman@
gmail.com
Arne Jensen (AJ)
Kimmerslev
Tlf. 5752 6908
arnejytte@jensen.mail.dk
Anna Stærk (AS)
Ejby
Tlf. 2213 3035
annadiva@privat.dk
Kirsten Bostrøm
Frandsen (KF)
Ejby
Tlf. 5682 2017
bos-fra@mail.dk
Anne-Sofie Holten
Hecht-Nielsen (ASH)
Borup
Tlf. 4774 8420
asholten@mail.dk
Jens Erik
Augustinussen (EA)
Borup
Tlf. 5752 6628
ruthogerik@privat.dk
Layout
Kirsten Rekman
Tryk
Glumsø Bogtrykkeri
Oplag:
4.500 eksemplarer
Kirkebladet udgives 4
gange årligt og husstandsomdeles i Borup,
Ejby, Kimmerslev og
Nørre Dalby Sogne.
Hvis bladet udebliver,
så kontakt Arne Jensen
på tlf. 5752 6908.
Næste nummer uddeles fra torsdag den 15.
til lørdag den 24. maj.
Indlæg skal være os i
hænde senest den 15.
april 2014. Ring eller
send os en mail.
Kirkebladet side 8

Særlige gudstjenester

Familiegudstjeneste
Faderen med de to sønner
Søndag den 9 marts kl. 13.00 i Nørre Dalby Kirke.
Ved denne gudstjeneste skal vi lytte til fortællingen
om faderen, der havde to sønner. Udover salmer bibelfortælling og bønner vil der også være altergang.
Gudstjenesten er tilrettelagt for børnefamilier, men
alle er selvfølgelig velkomne til at deltage. Efter gudstjenesten serveres der kage og juice i våbenhuset.
Spaghettigudstjeneste
Tirsdag den 25. marts kl. 17.00 i Borup Kirke
Tirsdag den 29. april kl. 17.00 i Borup Kirke
En kort børnegudstjeneste med salmer, fortælling og
lystænding. Efter gudstjenesten er der mulighed for
at deltage i spisning af spaghetti og kødsovs i Møllelundgaarden. Inden vi
siger farvel til hinanden
senest kl. 18.30, kan de
børn, der ønsker at være
med, lave en lille ting,
der gør det nemmere at
huske dagens fortælling.
Tilmelding til spisning gerne dagen før til sognepræst
Lis Levring, mail lile@
km.dk eller sms 51856443
Det koster 10 kr. pr. person,
dog max 30 kr. pr. familie. Fra gudstjenesten den 23. jan.
Seniorgudstjeneste
Torsdag den 24. april kl. 13.00 i Borup kirke
Påskegudstjeneste for seniorer i Borup kirke med efterfølgende kaffebord i Møllelundgaarden.
Prædikant: Provst Jens Elkjær Petersen.

Konfirmationer 2014

Borup Kirke:
St. bededag den 16.
maj
Kristi himmelfartsdag den 29. maj
Søndag den 1. juni
Kimmerslev Kirke:
Søndag den 18. maj
Nørre Dalby Kirke:
Lørdag den 24. maj
Konfirmandernes
navne vil blive offentliggjort på kirkernes
hjemmeside.
Konfirmationer 2015

Hvordan og hvornår
man kan indskrive sig
til konﬁrmation 2015
og
konﬁrmationsforberedelse vil blive offentliggjort på kirkernes hjemmeside og
via skolerne i løbet af
marts måned.
Datoer for konfirmationer i pastoratets
kirker for 2015 og
2016 vil også være
tilgængelige på kirkernes hjemmeside.

Gudstjenester på ældrecentrene
Gudstjenester med altergang for alle ældre, pensionister og andre interesserede.
Gudstjenesterne starter kl. 14.00 og datoerne for forårets gudstjenester 2014 er:
Aktivitetshuset og Boruphøj i Borup
Tirsdag den 4. marts på Boruphøjv. Lis Levring
Tirsdag den 8. april på Boruphøj v. Lis Levring
Onsdag den 16. april i Aktivitetshuset, Møllevej 11, v. Lis Levring
Tirsdag den 6. maj på Boruphøj v. Lis Levring
Efter gudstjenesterne er der kaffe med fællessang.
Ældrecentret i Ejby:
Torsdag den 6. marts v. Annie Nyholm
Torsdag den 10. april v. Annie Nyholm
Torsdag den 8. maj v. Annie Nyholm

